Skolebestyrelsesmøde
Torsdag den 9. december 2021 kl. 19.00
Mødeleder Birgitte Jakobsen
Referent

Henrik Andersen

Fraværende Søren Jakobsen, Morten Henneberg, Elevrødderne

Referat
1. Godkendelse af referat.
Godkendt.
2. Post til skolebestyrelsen.
Intet.
3. Nyt fra elevrådet.
Der har ikke været afholdt elevrådsmøde siden sidste skolebestyrelsesmøde.
4. Corona
Gennemgang af skrivelse til forældre. Sendes rundt til alle forældre fredag.
Skolen skal danne sig et overblik over hvor mange elever, der skal deltage i
nødpasning.
Corona har fyldt meget i skolens hverdag de seneste måneder.
Der har været 71 smittede elever siden 8. november.
5. Dialogmøde.
Teknologi, demokrati og dannelse var meget inspirerende. Der var tale om et
oplæg fra Tallerupskolen. Desuden besøgtes standen, ungdomsskolen, som er
meget imødekommende over for skolen, og som rummer mere end 100 tilbud.
Gennemgang af kommende dialogmøder henholdsvis i marts 2022 (dato
mangler stadig, men meldes ud hurtigst muligt) og november 2022.

6. Årshjul.
Gennemgang af tilføjelser og småændringer.
November og april skal tilføjes listen. Punktet, dialogmøder lægges
henholdsvis i november/december alt efter om der er tale om forberedelse til
mødet eller orientering af, hvad der er foregået. Tilsvarende punkter skal
sættes på i marts/april.
Det er besluttet, at der fra og med 2022 skal laves en årsberetning ved
skoleårets slutning.
Årsberetning skal udformes i en kort og tilgængelig form eventuelt som et
opslag på Aula.
Mødedatoer fastsættes ifølge det nye årshjul i august og til december.
En årlig redegørelse af helhedstilbuddet gennemføres hvert år i november.

7. Foredrag 7. & 8 årg. - Frede Braüner afholdes mandag d. 14/3 – 2022 kl. 1921 i Aarup Fritidscenter, som et forældre- / elevarrangement.
Det bliver uden deltagelse af 9. årgang.
8. Meddelelser fra formanden
Intet.
9. Meddelelser fra ledelsen
 Budgettet er meldt ud sammen med et nyt simuleringsværktøj til at
hjælpe med at styre skolens økonomi.
 Der arbejdes med mere trivselstid i dagligdagen. Således at pauser
bliver længere, men også så eleverne kan deltage i forskellige
bevægelses tilbud.
 Besøg af Arbejdstilsynet i sidste uge i forbindelse med
Helhedsafdelingen. Der er givet et par påbud, som hjælper os med at
understøtte arbejdet i Helhedsafdelingen.
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10. Bordet rundt
Rune Hansen, ny suppleant, deltager i første møde i januar.

11. Evt.
Læs venligst brev der er lagt på aula.
Kære Alle Forældre
Er man som forældre i den beskrevne situation/ i den gruppe, som skal have
nødpasning. Skal man skrive/ give besked til klasselæreren.
Klassens lærere informerer i starten af næste uge - angående
fjernundervisningen.
Mvh.
Claus, Skoleleder
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